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 ثانًيا : النصوص
 حافظ إبراهيم

ح النص :    رسر

 بال حراسة خالًيا من زينة الملوك مع أنه الحاكم. تعجب رسول كشى حي   رأى سيدنا عمر نائًما   •

 بينما اعتاد هذا الرسول عىل رؤية ملوك الفرس متمتعي   بملك عظيم وحراسة مشددة تحميهم .  •

ي أبىه صورها .  •
ا ،تبدو عليه العظمة ف 

ً
 رأى رسول كشى عمًرا ينام نوًما عميق

ا بثوب قديم كاد أ  •
ً
 ن يبىل . كان ينام عىل األرض تحت ظل شجرة ،ملتف

 عندما رأى هذا المنظر عظم سيدنا عمر ، واستصغر ملوك الفرس بما لديهم من مال وجاه.  •

 أدرك رسول كشى أن سيدنا عمر يشعر باألمن واالطمئنان ألنه أقام العدل بي   الناس .  •

ا .  • ً  لقد طبق سيدنا عمر مبدأ الشورى ، فجزاه هللا خت 

إن األخذ برأي الجماعة والشورى    رغم الخالف     فيه خت  البالد والعباد ، أما االستبداد بالرأي ففيه  •

 . الشقاء للفرد والمجتمع  

 مضادها  الكلمة الجمع المفرد معناها  الكلمة

َ  رأى ِصحاب،َصحب صاحب أعجب  راع  ِعمي
 الراىعي  الرعية أكارسة ، أكارس  كشى  رسول صاحب

  الرعايا  الرعية شاهد رأى
ا
ين  عطًل  مت  

  الشعب الرعية
ا
 رعية راعيها  أعطال  عطًل

 يضيعها  يحميها  رعاة ،رعاء،رعيان  راعيها  لقب ملوك الفرس  كشى 

 
ا
 الحقارة الجاللة   عهود ، ِعهاد عهد خالًيا من الزينة  عطًل
ان  سور  حاكمها راعيها   أحقر، أدث   أسىم  أسوار، ست 
  األجناد ، الجنود  الجند معرفته عهده

ا
ا مشتمًل

ً
 متجرد

ة  سوًرا  ي  معت   جماعة كبت 
 يجددها يبليها  معاث 

 ، كت  عظم  هان ظالل ، أظالل  ظل العسكر الجند
ه  الدوح الدوحة يحرسها  يحميها   يحتقره يكي 
ا 
ً
  مستغرق

ا
 خفت  آمنت  بْرد ، بَرد بردة  نائًما نوًما طويًل

 هدمت أقمت الدث  ،الدنييات  الدنيا  العظمة الجاللة 

 الظلم العدل األعدال العدل أرف   أسىم 
ا قرير العير   راي ،رايات  راية صورها معانيها 

ً
 قلق

اب اب المبلل  الير  شقًيا   هانيها  حراس ، حرس حارس  الت 

ا رافًعا  رآء رأي األشجار الكثيفة الدوح
ً
 خافض

 
ا
ا  مشتمًل

ً
 االستبداد  الشورى الخالفات الخالف ملتحف

 مضيع حارس    ثوب مخطط  بردة
 عاقبك جزاك   قرب  كاد

 تواضع سيدنا عمر
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ي    الزمن  العهد
 تسعد تشفر

 االتفاق  الخالف   يفنيها  يبليها 

     صغر  هان
ه       يعظمه  يكي 

     ملكهم عظيم الدنيابأيديها
     اطمأننت آمنت 

     حققت  أقمت
     اإلنصاف العدل

ا قرير العير  
ً
     مطمئن

ا هانيها 
ً
     سعيد

     معلًيا رافًعا 
     علم  راية

     تبادل الرأي  الشورى

     حامي  حارس 
     أثابك جزاك
     تتعب تشفر 

 ____________________________________________________ 

 مواطن الجمال: 
 التشبيهات:  

 عىل تحمله المسئولية بالراىعي ليدل  صور الحاكم  رأى عمرا بير  الرعية عطال 

ي قوتهم وتماسكهم بالسور صور الجنود  أن لها سورا من الجند
 ف 

ء مادي يرى ،يدل عىل عظمة سيدنا عمر  صور الجاللة   فرأى فيه الجاللة   ي
 بشر

 براية مرتفعة  شبه الشورى   يا رافعا راية الشورى
 الجماعةبأشخاص ال تشف   برأى  صور البالد   ال تشفر البالد به 

 ببناء يقام  شبه العدل  أقمت العدل
 __________________________________________________________ 

 عالقات: 
ي  الرعية ــــ الراعي 

 يوضح المعت  ويقويه  تضاد ،جرس موسيف 

ي 
  مقابلة البيت األول والثان 

ي 
 لعجب رسول كشى وتعليل تفست   البيت الثان 
 يقوي المعت  ويوضحه تضاد فوق ـــ تحت
 يقوي المعت  ويوضحه تضاد هان ــــ يكي  

 لما قبله نتيجة فنمت نوم قرير العير  



 

 أ/ سحر محمد                                                                 18

 

 لما قبله نتيجة آمنت 
  مقابلة شطري البيت األخير 

  تنوع وسائل الحماية عطف )األحراس(عىل )الجند( 
 لما قبله تعليل يحميها 
 أساليب: 

بأن ، تقديم الجار والمجرور للتأكيد  أسلوب مؤكد   أن لها سورا 
 والتخصيص 

 تقديم الجار والمجرور للتأكيد والتخصيص  أسلوب مؤكد  رأى فيه الجاللة 

ط آمنت لما أقمت العدل بينهم    أسلوب رسر
 للتعظيم نداء   يا رافعا راية الشورى 

ا   لسيدنا عمر  دعاء  جزاك ربك خير
 __________________________________________________________ 

ات جميلة:   تعبير
 شدة إعجاب رسول كشى بسيدنا عمر.  يدل عىل   راع صاحب كشى

 تواضع سيدنا عمر يدل عىل   رأة عمرا بير  الرعية عطال
ة الرسول بأحوال ملوك الفرس  يدل عىل   عهده بملوك الفرس  خت 
ي نومه 

 
 الطمأنينة وراحة البال  يدل عىل   رآه مستغرقا ف
 شدة عظمة سيدنا عمر يدل عىل   أسىم معانيها 

ى تحت ظل الدوح  تواضع سيدنا عمر يدل عىل   فوق الير
دة كاد طول العهد   مشتمال بي 

 يبليها 
 تواضع سيدنا عمر يدل عىل  

ه  ي عينيه ما كان يكي 
 
كشى بسيدنا عمر  إعجاب رسول   يدل عىل   هان ف

 واستصغاره لملوك الفرس

 قوة وعظمة سلطان ملوك الفرس  تدل عىل   الدنيا بأيديها 
 حرص سيدنا عمر عىل الشورى  يدل عىل   عطف )حارسها( عىل)حاميها(
 قيمة الشورى  يدل عىل   رأي الجماعة ال تشفر البالد به 

ر االنفراد بالرأي يدل عىل   رأي الفرد يشقيها   ض 

 __________________________________________________________ 
 كلمات ودالالت: 

 بالمفاجأة توحي  راع
ة جمع ، األحراس ،األكارس، محبيها  ملوك  للكت 

 للتعظيم نكرة  سور 
ا  العموم والشمول  نكرة  خير
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 ؟عندما رأى سيدنا عمر   ما الذي راع صاحب كشى
 .  أنه نائًما بال حراسة خالًيا من الزينة ،مع أنه الحاكم  

 __________________________________________________________ 
 قارن بير  سيدنا عمر وملوك الفرس. 

 متواضع ينام عىل األرض خالًيا من الزينة ، ال يحيط به حرس أو خدم .  سيدنا عمر : 
 ملوك الفرس : يتمتعون بملك عظيم ـ يمشون وسط حراسة مشددة . 

 __________________________________________________________ 
ي أحدثها رسول كشى بير  سيدنا عمر وملوك الفرس 

 ؟ما أثر المقارنة التر
 .  عظم سيدنا عمر ،واستصغر ملوك الفرس   

 __________________________________________________________ 
ي أهلت سيدنا عمر ليكون حاكًما عظيًما 

 ؟ ما الصفات التر
 .  التواضع ، الزهد ، العدل ، تطبيق الشورى  

 __________________________________________________________   
 ؟رأى صاحب كشى أمير المؤمنير  سيدنا عمر كيف 

ا بعباءة قديمة  
ً
ي نومه عىل األرض تحت ظل شجرة ، ملتف

 
ا ف

ً
 .  رآه مستغرق

 __________________________________________________________   
ا  
ً
ا مطمئن

ً
 ؟ما الش وراء نوم سيدنا عمر آمن

 ( توفير األمن لهم  3( اهتمامه بشئون رعيته .       2(إقامته العدل بير  الناس .    1
 _________________________________________________________ 

 ؟ ماذا حدث لرسول كشى عندما رأى سيدنا عمر 
ي أعظم صورها 

 
 .  تعجب ورأى فيه الجاللة ف

 _________________________________________________________ 
 ؟ما القاعدتان اللتان حددتهما األبيات للحكم السليم 

 ( الشورى . 2                                    العدل                  (1
 __________________________________________________________ 

 ؟الجماعة ورأي الفرد قارن بير  رأي 
 رأي الجماعة يؤدي إىل تقدم المجتمع ، ورأي الفرد يشقيه  . 

 __________________________________________________________ 
  
 
 
 

 سؤال وجواب
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ح النص :   رسر

ة ، لذلك يوضح لنا الرسول كيفية شكر هللا عىل بعض نعمه   •  نعم هللا عىل اإلنسان كثت 

نا الرسول أن كل يوم يمر عىل اإلنسان عليه أن يتصدق عىل كل عضو من أعضاء   • يخت 
 . جسمه 

 مختلفة من الصدقات غت  المالية فهناك :  •
ا
 ويذكر لنا أن هناك أشكاًل

بالعدل أو اإلصالح بينهم ، أو الكلمة الطيبة مثل : ذكر قولية :منها الحكم بي   الناس  •
 هللا ، شهادة الحق ، األمر بالمعروف والنىهي عن المنكر، الشكر عىل المعروف. 

ي إىل  •
ي ركوب دابته ، أو المشر

ي حمل الحقائب ،أو ف 
فعلية : مثل مساعدة شخص ف 

 الصالة ، أو إماطة األذى عن الطريق. 
 مضادها  الكلمة الجمع المفرد معناها  الكلمة
 تغرب  تطلع  سالميات  سالىم عقلة اإلصبع   سالىم

 تظلم تعدل  صدقات صدقة ما يعىط للفقراء صدقة 
ق ، تظهر  تطلع   تخذل ،تعوق  تعير   دواب  دابة تشر
تحكم بالعدل   تعدل 

 وتصلح بينهما
 تضع تحمل أمتعة  متاع 

 تخفض ترفع  خطوات ،خىط  خطوة تساعد تعير  
كل ما يدب عىل   دابته

 األرض 
 الخبيثة  الطيبة  الطرق  الطريق 

 تقرب تميط   ترفعه عليها تحمله عليها 

 النفع  األذى     تحمل  ترفع  
ما ينتفع به من   متاعه

 أثاث وسلع
    

     الحسنة،الصالحة  الطيبة
     تنحي ، تبعد تميط

ر األذى        الرص 
 __________________________________________________________ 

 مواطن الجمال:  
 التشبيهات: 

 بمال نتصدق به  شبه الكلمة الطيبة   الكلمة الطيبة صدقة

 __________________________________________________________ 
 

 من أعمال الخير 
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 العالقات: 
ي   كل سالىم من الناس عليه صدقة 

ر
 الحديث تفصيل له إجمال وباف

ي دابته
 
 إجمال  تعير  الرجل ف

 تفصيلها )فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه(
 __________________________________________________________ 

ات الجميلة:   التعبير
كل سالىم من الناس عليه  

 صدقة
 وجوب شكر هللا تعاىل عىل نعمه  تدل عىل 

ي الطاعات تدل عىل الشمسكل يوم تطلع فيه 
 
 االستمرار ف

 أهمية العدل تدل عىل تعدل بير  اثنير  
ي دابته

 
 أهمية التعاون تدل عىل تعير  الرجل ف

تحمله عليها أو ترفع له عليها  
 متاعه

 لتنوع صور التعاون العطف

بكل خطوة تمشيها إىل 
 الصالة صدقة 

 أهمية المحافظة عىل صالة الجماعة  يدل عىل

األذى عن طريق تميط 
 صدقة

أهمية منع األذى عن الناس والمحافظة  تدل عىل
 عىل البيئة 

تطلع ،تعدل ، تحمل ، ترفع  
ي 
 ، تمشر

 تجدد واستمرار واستحضار الصورة  مضارع

، دابة  للعموم والشمول نكرة كل ، اثنير 
 أهميتها لتأكيد  تكرار )صدقة(

 __________________________________________________________ 
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 ؟ما المقصود بالصدقة
ا هلل  

ً
 .  ما يعىط للفقراء تقرب

 __________________________________________________________ 

ي ذكرها الحديث
 ؟ما أنواع الصدقات التر

 .  والطيبة ،والصلح بير  المتخاصمير  قولية : مثل الكلمة   
ي إىل الصالة 

 فعلية : مثل مساعدة اآلخرين ، والمشر
 ______________________________________________ _ ___________   

ي حياة الفرد والمجتمع 
 
 ؟ماأثر الكلمة الطيبة ف

 .  إسعاد الفرد وصالح المجتمع   
 __________________________________________________________ 

 اذكر أمثلة للكلمة الطيبة . 
شهادة الحق ، األمر بالمعروف ، النهي عن المنكر ، النصيحة لمن يحتاج إليها ، الصلح 

 بير  المتخاصمير   
 __________________________________________________________ 

ي الدنيا واآلخرة. وضحمن يفعل 
 
 الخير يحسن جزاءه ف

 .  يحبه الناس ويدخله هللا الجنة   
 __________________________________________________________ 

 ؟إالم يدعو الحديث   
ات ، ووجوب شكر هللا عىل نعمه    .  يدعو إىل فعل الخير

 __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 سؤال وجواب
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ا : القصة 
ً
ثالث

ي بدأها في برقة  •
ه .  22صمم عمرو بعد واليته مرص عىل استكمال الفتوحات الت 

ته بشئون 2(مهاراته الحربية             1      اختار عقبة لـــــ • بر والروم(خت  الت 

( يقود الجيش لمواصلة الفتوحات 1   أن طلب عمرو من عقبة  •
يبة ممن رفضوا دفعها بعدعودة المسلمي   .   ( 2            تحصيل الرص 

ي نشر تعاليم الدين وفتحه لبعض المدن ووجد أن الفرصة  •
اغتبط عقبة  وتذكر جهاده ف 

بر من مخالب الوثنية والجهالةجاءته من جديد  .  إلنقاذ الت 

فأعلنوا الطاعة من جديد واعتنقوا اإلسالم راضيي   .  قبيلة )لواته( ه بالتوجه إىل  41بدأ  •

ة سنة مازالوا عىل اإلسالم يقيمون  • ثم اتجه إىل برقة فوجدهم كم تركهم منذ ثالث عشر
 شعائره. 

ي نشر اإلسالم واستجاب له الكثت  وأصبح  •
بر واستكمل رسالته ف  أقام عقبة بي   الت 

 المسلمون في هذه المنطقة يقدرون باآلالف . 

ا.  ه43 •
ً
ا شديد

ً
توف عمرو بن العاص وحزن عقبة حزن

•  

ي سفيان بإرسال معاوية بن حديج واىلي مرص عىل جيش عدته  45 • ه قام معاوية بن  أث 
ة آالف مقاتل ليفتح هذه البالد .  عشر

ي برقة وأعدا مًعا خطة الفتح ،ولكن بن حديج لم يحقق إال نرًصا   •
التف  بن حديج بعقبة ف 
 مقارنة بانتصا

ا
 رات المسلمي   السابقة . ضيئًل

 _______________________________________________________________________________________

بر لهه وقد 49حت   ظل عقبة والًيا عىل برقة •  ( لحسن معاملته له 1   زاد تعلق الي 
( رفع عنهم مظالم الروم2                                                                                    

ثم جاءه خطاب تكليف من الخليفة معاوية باختياره لفتح إفريقية وأنه أرسل له جيش  •
ة آالف مقاتل .   عدته عشر

ي برق49هذا الخطاب  •
 ة . ه بعد إقامته ست سنوات أخرى ف 

بر والعرب  • بر بالجهاد فأقبلوا راضي   ،وألول مرة يجتمع جيش من الت  ي الت 
نادى عقبة ف 

 ويجتمع لغاية واحدة هي إعالء كلمة هللا . 

ـــ عقبة يستأنف الفتح9

ـــ عقبة يتجه إىل إفريقية10
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ي افتتحها بش بن أرطأة ودان :  •
ه وارتدت عن اإلسالم بعد 23اتجه عقبة لقبيلة ودان  الت 

 مغادرة المسلمي   . 

مقاومة المسلمي   لكنهم هزموهم من أول اشتباك ثم أرسوا حاول أهل هذه القبيلة  •
 ملكهم،وعادوا به إىل مقر الخالفة اإلسالمية . 

( نقض العهد مع المسلمي   1 وتذكر أنهوقف ملك ودان منكس الرأس  •
يبة الدفاع 2      (منع إرسال ض 
(جند أهل قبيلته لمحاربتهم . 3     

يبة الدفاع  • ه أن يدفع ض  ا .  360سكت عقبة ثم أخت  ً  بعت 

(  لن يعود لمحاربة المسلمي   مرة أخرى 1  أكد ملك ودان لعقبة أنه •
يبة بانتظام .  ( 2      وأنه سيدفع الرص 

ة  انطلق عقبة إىل فزان بعد اإلفراج عن ملك ودان   فزان:  • أيام  8،وهي تبعد عن ودان مست 
ب منها وكان عىل بعد  يدعوهم لإلسالم وكانوا قد أميال أرسل لهم رسول  6،ولما اقت 

ين عاًما . تظاهروا باإلسالم منذ  عشر

ا يتمتع بلذات  •
ً
ف ي اإلسالم إال ملكهم فكان مت 

استجابوا لنداء عقبة وأعلنوا دخولهم ف 
 الحضارة الرومانية لم يعلن رأيه ضاحة ألنه كان وثنًيا  ال يؤمن باألديان. 

ا األرض  •
ً
ش ي مفت  وسط أمر عقبة بإحضاره وعندما وصل إلىل خيمة عقبة وجد القائد العرث 

 دادت دهشته . جنوده فاز 

ء  • ي خاف ملك فزان أن يعاقبه عقبه لرفضه فريضة الدفاع ومحاربة المسلمي   ،لكن فوح 
يبة الدفاع  ا 300بعقبة يط م ئنه ويقول له"نحن ال ننكل باألرسى" وطلب منه دفع ض  ً بعت 

ي هذا اإلقليم يفتتحها ،وكان أهلها  •
ثم اطلق رساحه ، وانطلق عقبة إىل القرى الواقعة ف 

ي اإلسالم . يكره
ي الدخول ف 

نىطي فأرسعوا ف   ون الحكم البت  

ك بها نفًرا من المسلمي   يعلمون أهلها اللغة العربية وقواعد الدين  •
كان كلما يفتح قرية يت 

 . اإلسالمي 
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.  بأمتعته وأسلحته  تضم الجيش( 1   مدينةكان عقبة يفكر في إقامة  •

( تكون عاصمة للدولة اإلسالمية . 2    
( التدرب عىل القتال . 3    

( كثيف األشجار. 1(   يسىم)قمونيةوصل عقبة إىل مكان  •
 بعيد عن البحر . ( 2     
ات والسباع واألفاىعي . 3      ء بالحشر (مىلي
بة ، طيب الهواء. 4       ( جيد الت 
بر . 5      ( لم يسكنه أحد من الروم والت 

ثم طلب من جنوده أن يطهروا المكان حت  أصبح خالًيا تماما من األفاىعي والوحوش   •

ا طوال أربعي   سنة بعدها .  •
ً
 أكد المؤرخون أنه ظل نظيف

وانكم .  •  :هذا قت 
ا
 ثم الف  عقبة رمحه قائًل

ي بناء مسجد يحمل اسمه حت  اليوم   •
بدأ المسلمون بناء بيوتهم ، وبدأ عقبة ف 

 50: 55استمرت عمليات البناء من  •
 _______________________________________________________________________________________

ً

وان11 ــــ بناء القير
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( أِٓٞد ح١َُ٘ٔ) 
٣ظٌٕٞ أِٓٞد ح١َُ٘ ٖٓ ػ٬ػش أهٔخّ, ٢ٛٝ

كؼَ ؿٞحد ح١َُ٘ + كؼَ ح١َُ٘ +  أىحس ح١َُ٘

ٓؼخٍ:
رجزؼل ػٖ أُؼبط٢ رُ٘ظ ٖٓ اُ٘به.إٕ 

ط٘ؾُ  ؿٞحد ح١َُ٘: طزظؼي إ  كؼَ ح١َُ٘: أىحس ح١َُ٘:

ٝٓؼ٠٘ أِٓٞد ح١َُ٘, أٗٚ ٫ري ٖٓ أؿَ كيٝع حُـِٔش حُؼخ٤ٗش إٔ طليع حُـِٔش ح٠ُٝ٧, رٔؼ٠٘ أٗٚ ٢ٌُ ط٘ـٞ 

ٖٓ حُ٘خٍ ٫ ري إٔ طزظؼي ػٖ حُٔؼخ٢ٛ.

-أىٝحص ح١َُ٘ حُـخُٓش :

أ٣٘ٔخ( –ٓظ٠  –ٜٓٔخ  –خ ٓ –ٖٓ  –)إ 
إ: أىحس ١َٗ طَر٢ ر٤ٖ كؼَ ح١َُ٘ ٝكؼَ ؿٞحد ح١َُ٘.

ٖٓ: أىحس ١َٗ ُِؼخهَ. 

ٜٓٔخ: أىحس ١َٗ ُـ٤َ حُؼخهَ.ٓخ: أىحس ١َٗ ُـ٤َ حُؼخهَ. 

أ٣ٖ: أىحس ١َٗ ٌُِٔخٕ. ٓظ٠: أىحس ١َٗ ُِِٓخٕ. 

 ٬ٓكظش:

ًَ أىٝحص ح١َُ٘ حُٔخروش أٓٔخء ٓخػيح )إ( ك٢ٜ كَف.

ػَٔ أىٝحص ح١َُ٘:
طيهَ أىٝحص ح١َُ٘ حُٔخروش ُظَر٢ ؿِٔظ٤ٖ حُؼخ٤ٗش ٗظ٤ـش ٠ُٝ٨ُ .

أىٝحص ح١َُ٘ طـِّ حُلؼَ ك٢ حُـِٔظ٤ٖ, رٔؼ٠٘ إٔ اػَحد كؼَ ح١َُ٘ ٣ٌٕٞ كؼَ ٠ٓخٍع ٓـِّٝ د)أىحس 

ح١َُ٘( ٝكؼَ ؿٞحد ح١َُ٘  أ٠٣خ كؼَ ٠ٓخٍع ٓـِّٝ د) أىحس ح١َُ٘(

 ٓؼخٍ ٓؼَد:
لَ هللا ُٚ.٣ـ  ٖٓ ٣ٔظـلَ هللا

ٖٓ: أىحس ١َٗ ُِؼخهَ ٫ ٓلَ ُٜخ ٖٓ ح٩ػَحد.

٣ٔظـلَ: كؼَ ٠ٓخٍع ٓـِّٝ رٖٔ ٝػ٬ٓش ؿِٓٚ حٌُٕٔٞ,ٝ حُلخػَ ٓٔظظَ طوي٣َٙ ٛٞ.

هللا: ُلع حُـ٬ُش ٓلؼٍٞ رٚ ٜٓ٘ٞد ٝػ٬ٓش ٜٗزٚ حُلظلش.

٣ـلَ: كؼَ ٜٓخٍع ٓـِّٝ ٝػ٬ٓش ؿِٓٚ حٌُٕٔٞ.

.هللا: كخػَ َٓكٞع ٝػ٬ٓش ٍكغ ح٠ُٔش

ُٚ: ؿخٍ ٝٓـٍَٝ.

-ؿِّ حُلؼَ ح٠ُٔخٍع :ػ٬ٓخص 

٣ؼَٔ( –٣ـظٜي  –٣ٌحًَ  –اًح ًخٕ ٛل٤ق )٣لٖٔ   حٌُٕٔٞ: 

٣َٟ( –٢َٓ٣  –٣و٢٠  –)٣ٔؼ٠  اًح ًخٕ ٓؼظَ. كٌف كَف حُؼِش: 

طـظٜي٣ٖ( –٣ـظٜيحٕ  –اًح ًخٕ ٖٓ ح٧كؼخٍ حُؤٔش. )٣ٔظـلَٕٝ   كٌف حُٕ٘ٞ:
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-:٬ٓكظش 
)أُق ح٫ػ٤ٖ٘ ٝحٝ حُـٔخػش ٣خء حُٔوخ١زش ( ٔٔش ٢ٛ ًَ كؼَ ٠ٓخٍع حطَٜ رٚ ح٧كؼخٍ حُو

أٓؼِش:
ٓظ٠ طٔظـلَٝح ٍرٌْ ٣ُٔق ًٗٞرٌْ.

طٔظـلَٝح: كؼَ ٠ٓخٍع ٓـِّٝ رلٌف حُٕ٘ٞ ٧ٗٚ ٖٓ ح٧كؼخٍ حُؤٔش كؼَ ح١َُ٘:

٣ُٔق: كؼَ ٠ٓخٍع ٓـِّٝ رلٌف كَف حُؼِش ٧ٗٚ ٓؼظَ ح٥هَ.  ؿٞحد ح١َُ٘:

ُـِٔظ٤ٖ رؤىحس ١َٗ ٓ٘خٓزش:حٍر٢ ر٤ٖ ح

)طظِو٠ حُؼِْ( )طٌٛذ ا٠ُ حُٔيٍٓش(

إ طٌٛذ ا٠ُ حُٔيٍٓش طظَِن حُؼِْ.

-أىٝحص ح١َُ٘ ؿ٤َ حُـخُٓش:

: طل٤ي حُؼزٞص ٝ حُظلو٤ن                                          * اًح طظوٕٞ هللا ٠َٟ٣ ػٌْ٘اًح  -ٔ

 كؼَ ح١َُ٘             * ُٞ حؿظٜي حَُٜٔٔ ُ٘ـق .ُٞ : كَف حٓظ٘خع ؿٞحد ح١َُ٘ ٫ٓظ٘خع  -ٕ

ًِٔخ : طل٤ي حُظٌَحٍ ٣ٝؤط٢ رؼيٛخ كؼَ ح١َُ٘ ٝ ؿٞحرٚ ٓخ٤٤ٟٖ * ًِٔخ َٓ ػ٤ِٚ ٨ٓ ٖٓ هٞٓٚ ٓوَٝح ٓ٘ٚ . -ٖ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حُظو٤٤ْ
حٍر٢ ر٤ٖ حُـَٔ ح٥ط٤ش رؤىحس ١َٗ ٓ٘خٓزش:

ط٘ـق رظلٞم. طٌحًَ ىٍٝٓي،  -ٔ

٣يهَ حُـ٘ش. ،٣لخٍد حُؼيٝ ر٘لٔٚ  -ٕ

٣لَُ ٜٛيكخ. ،٢َٓ٣ حٌَُس روٞس  -ٖ

٣ِػؾ ح٥ه٣َٖ. ،٣وَأ رٜٞص ػخٍ.  -ٗ

٣لزٚ هللا. ،ّ ٣٘ؼَ رآ٫ّ حُ٘خ -٘

كيى أًٍخٕ أِٓٞد ح١َُ٘ ٝأػَد كؼَ ٝؿٞحد ح١َُ٘:

ٓخ طيهَٙ ح٤ُّٞ ٣٘لؼي ؿيحً . (ٔ

أ٣٘ٔخ طٔغ ك٢ حُو٤َ ٣لزي حُ٘خّ.  (ٕ

أ٣٘ٔخ طٌٞٗٞح ؿخى٣ٖ ك٢ حُؼَٔ طِىَٛ طـخ٣ٍظٌْ.  (ٖ

أ٣ٖ طِىَٛ حُٜ٘خػش ٣٘ظَ٘ حُو٤َ ػ٠ِ ًَ حُ٘خّ.  (ٗ

.ٓظ٠ ٣ؤص حَُر٤غ ٣ـ٢ِ ح٧ٍٝ ه٠َس(٘

ٓخ ٣ٍِػٚ حُل٬ف ك٢ ح٧ٍٝ ٣ؤًِٚ حُ٘خّ.(ٙ

َُ ًِٔظْٜ ك٢ حُؼخُْ. (7 إ ٣ظلي حُؼَد طؼ

ٟغ ؿٞحد ١َٗ ٓ٘خٓذ.

ٖٓ ٣ٜخىم ح٧رَحٍ....... (ٔ

إ طلظَّ ٝحُي٣ي.........رَٟخٛٔخ. (ٕ

ٓخ طويّ ٖٓ ٓؼَٝف........ (ٖ

ٓظ٠ ٣ٌؼَ حُٔخء...... حٍُِع.(ٗ
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 الفائق

ـ من قصة »عقبة بن نافع«: 1أوال القراءة:  

تخري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يأتي:     أ  

 كّلف »معاوية« بفتح إفريقيةـ 1 

)عبدالله بن الزبري ـ عقبة بن نافع ـ عبد الرحمن بن عوف ـ معاوية بن حديج(        

لواتة ـ طرابلس ـ برقة ـ فزان (  )                          هـ بالتوجه إىل ٤۱بدأ عقبة بأعماله الحربية سنة ـ 2 

 حني عاد عقبة إىل أهل برقة وجدهم:  ـ 3    

)متمسكني بإسالمهم ـ ارتدوا عن اإلسالم ـ اتحدوا مع الروم ـ متمردين ضده(     

عقبة بتكليف )عمرو بن العاص( له بمواصلة الفتوحات؟اغتبط : علل  ب 

.القراءة متحررة املحتوى  

 اقرأ ثم أجب:    

القراءة الحرة تنمى العقل وتفتح األذهان وتربط القارئ بالعالم حوله واإلنسان املثقف معروف بحرصه عىل  

 القراءة واالطالع يف أي وقت ويف أي مكان.   

تخري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:      أ    

)املذهن ـ  الذهون ـ الذهن ـ الذاهن(  : مفرد "األذهان"ـ 1 

املقيدة  ـ املفرطة(  -املعربة  -)املطلقة  :   مضاد "الحرة"ـ 2 

ما أهمية القراءة الحرة كما فهمت من الفقرة؟  ب 

 ـ  من نص »من أعمال الخري«:1ثانيا النصوص:    

ٌة ُكلَّ عن أبى هريرة رىض الله عنه قال: قال    قا دا لايِْه صا ى ِمْن النَّاِس عا ما رسول الله صىل الله عليه وسلم: " ُكلُّ ُسالا

ا  لايْها تاْحِملُُه عا ابَِّتِه فا ُجلا يِف دا تُِعنُي الرَّ ٌة، وا قا دا ْمُس؛ تاْعِدُل بانْيا اثْنانْيِ صا ا  ياْوٍم تاطلُع ِفيِه الشَّ لايْها ُع لاُه عا اْو تاْرفا هُ أ تااعا ما

ٌة... "   قا دا  صا

تخري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يأتي:       أ   

) تحجز ـ تساعد ـ تحرض ـ تعاود (                                                                              :   معنى " تعني "ـ 1 

) تدخل ـ تغور ـ تغرب ـ تضيع (   :                                                                                مضاد " تطلع "ـ 2 

) الفعلية  ـ القولية ـ الخيالية ـ العلمية (                 بني املتخاصمني وإنصاف املظلوم من الصدقات:الصلح ـ 3 

 قوله " تعدل بني اثنني صدقة " يدل عىل:  ـ 4 

سامح بني الناس( ) أهمية العدل يف حياتنا ـ املساواة بني الناس   ـ العفو عند املقدرة ـ الت    

كيف تكون إعانة الرجل يف دابته يف البيئات املختلفة؟   ب 
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ـ من نص »تواضع سيدنا عمر«: 2 

بني الرعية عطال وهو راعيهــــا               وراع صاحب كرسي أن رأى عمــــرا 

سورا من الجند واألحراس يحميها                 ـــــا ـوعهده بملوك الفرس أن لهــ 

تخري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يأتي:      أ 

)خالياا من العمل  ـ خالياا من الناس ـ خالياا من الزينة ـ خالياا من الفائدة(  :                  معنى " عطالا "ـ 1 

) يرتكها ـ يهملها ـ يخذلها ـ يغفلها (  :                                                                   مضاد " يحميها "ـ 2 

ا من الجند يحميها"تصوي ـ 3  ر للجند بالسور يدل عىل:  قوله: "أّن لها سورا

)قوتهم وتماسكهم ـ اتحادهم وتعاونهم ـ كثرتهم وتسلحهم ـ خوفهم عىل ملكهم(  

 عطف " األحراس " عىل " الجند " يفيد:  ـ 4 

)تنوع وسائل الحماية ـ قوة وسائل الحماية ـ شدة وسائل الحماية ـ أهمية وسائل الحماية(      

"رسول كرسى بني سيدنا عمر وملوك الفرس. وضح ذلك وبني أثر املوازنة عليه."قارنوازن  ب  

ثالثا: النحو:  

 الفقرة السابقة:  تحتها خط يف يتخري االجابة الصحيحة مما بني القوسني للكلمات الت     أ 

) نعت مرفوع ـ فاعل مرفوع ـ خرب إن مرفوع ـ مضاف إليه مجرور (  :                               يشء()كلمة ـ 1 

) نعت مجرور ـ نعت مرفوع ـ نعت منصوب ـ مفعول به منصوب (   :                               ـ كلمة )مألوف(2 

) مفعول به منصوب ـ فاعل مرفوع ـ مضاف إليه مجرور ـ مبتدأ مرفوع(         :                كلمة )الناس(ـ 3 

) مفعول به منصوب ـ فاعل مرفوع ـ مضاف إليه مجرور ـ مبتدأ مرفوع(       :                كلمة )األبصار(ـ 4 

 استخرج من الفقرة :    ب    

ضمريا متصال واذكر محله اإلعرابى. ـ 1   

أسلوب رشط وحدد أجزاءه.  ـ 2 

3- . ا ، وآخر معتالا فعال صحيحا

خرباا ملبتدأ وبني نوعه.ـ 4 
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نافع«: »عقبة بن  ـ من قصة1أوال القراءة:   

 تخري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يأتي:    أ  

) رفع األجورـ قلة الرضائب ـ مساعدتهم باملال ـ رفع املظالم (   :              تعلق الرببر بعقبة بن نافع  بسببـ 1  

فزان(   -برقة  –ودان  –)طنجة .                                            حالت خيول املسلمني بني ملك ......... وموكبهـ 2  

الزراعة(  -التاجر -الداعية  -)الطبيب                                    .يف املنطقة................ كان عقبة يقوم بمهمة ـ 3  

فلماذا؟وصل ملك فزان إيل خيمة عقبة أخذته الدهشة.  ملا    ب  

. ـ القراءة متحررة املحتوى2   

 اقرأ ثم أجب:  

" الحب صفة طيبة عاشها السابقون وتمسكوا بها فكانوا سعداء يف حياتهم أقوياء عىل عدوهم رحماء عىل من   

معهم ال يظلم بينهم غريب وال يطمع  فيهم غاصب ؛ ألن الحب والتعاون شعارهم يف الحياة"  

هات من الفقرة ما يأتي:     أ 

جمع ) سعيد ( ..........................  -۲                         مضاد )خبيثة ( ..................  -1 

( أمام العبارة الخاطئة فيما ييل:       ) وعالمة الصحيحة العبارة أمام(     ضع عالمة ) ب     

(     )         الحب بجعل الناس متعاونني مرتابطني.           ـ 1 

(       )       عاش السابقون حياة كلها تعب ومشقة .             -۲ 

 بني أثر الحب عىل حياة الناس؟ج    

ـ من نص »من أعمال الخري«:1ثانيا النصوص:  

ٍة  عن أبى هريرة رىض الله عنه قال  ِبُكلِّ ُخْطوا ة، وا قا دا ة الطَّيِّباة صا : قال رسول الله صىل الله عليه وسلم: "... والْكاِلما

ِن  تُِميط اأْلاذاى عا ٌة، وا قا دا ِة صا الا ا إىلا الصَّ ة " تاْمِشيها قا دا الطَِّريِق صا

 تخري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يأتي:       أ 

( :                                                                              معنى "اأْلاذاى"ـ 1 ) الظلم ـ الرضر ـ اإلساءة ـ الضيق

ة"ـ 2  ) خطايا وخطى ـ خطوات و أخطاء ـ خطوات وخطى ـ خطى وأخطاء (                          :   جمع "ُخْطوا

العلمية (  –الخيالية   –القولية  -) الفعلية             ترديد أذكار الصباح واملساء وتالوة القرآن من الصدقات: ـ 3 

 حث عىل: " بكل خطوة تمشيها إىل الصالة صدقة " تعبري فيه قوله:ـ 4 

)الحرص عىل صالة الجماعة ـ املحافظة عىل الصالة ـ املداومة عىل الصالة ـ فضل صالة الجماعة(     

. فعالم يدل هذا التكرار؟ تكررت كلمة »صدقة« يف الحديث  ب 
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ـ من نص »تواضع سيدنا عمر«:2 

فيه الجاللة يف أسمى معانيهـــــا  رآه مستغرقا يف نومه فـــــــــرأى         

بربدة كاد طول العهد يبليهــــــا             ل الدوح مشتمالــفوق الثرى تحت ظ 

 تخري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يأتي:      أ 

معنى"الدوح" )األماكن واسعة ـ الجبال كثرية الشعاب ـ األشجار ملتفة األغصان ـ املنازل كثرية الحجرات(  ـ 1 

د ـ بردات ـ األوىل والثانية (:                                                                                جمع " بردة "ـ 2  ) بُْرد ـ بُرا

............... ه " مشتمالا بربدة كاد طول العهد يبليها " تعبري يدل عىل شدةقولـ 3 

)فقر سيدنا عمر  ـ بخل سيدنا عمر ـ حرص سيدنا عمر  ـ تواضع سيدنا عمر وزهده يف الدنيا(  

مقابلة(  -توضيح  -نتيجة  –) تعليل    عالقة قوله "فرأى فيه الجاللة" بما قبلها :ـ 4 

ا؟ أي التعبريين أجمل؟ وملاذا ؟     ب  ـ رآه مستغرقا يف نومه. أم ـ رآه نائما

ثالثا: النحو: 

ا إن الفرد العاقل يجب عليه الجد واالجتهاد حتى يصل إىل هدف يحقق طموحه فالحياة تجعل   اإلنسان أقوى عددا

ا يسع له ليدركه فيجب أن تستخدم عقلك لتستغل قدراتك.   وأحسن خربة ومن يرد النجاح باهرا

 الفقرة السابقة:    تحتها خط يف يتخري االجابة الصحيحة مما بني القوسني للكلمات الت     أ 

) نعت مرفوع ـ فاعل مرفوع ـ خرب إن مرفوع ـ مضاف إليه مجرور (   :                       كلمة )العاقل (ـ 1 

) فاعل مرفوع ـ مفعول به منصوب ـ مضاف إليه مجرور ـ خرب إن مرفوع  (   :                كلمة )الجد (ـ 2 

) مفعول به منصوب ـ فاعل مرفوع ـ مضاف إليه مجرور ـ مبتدأ مرفوع(  :                 كلمة ) النجاح (ـ 3 

فعل مضارع )منصوب ـ مرفوع ـ مبني ـ مجزوم(  : كلمة ) يدرك (ـ 4 

 استخرج من الفقرة:   ب   

ضمريا متصال واذكر محله اإلعرابى. ـ 1   

أسلوب رشط وحدد أجزاءه. ـ  2   

ا، وآخر ساملاا.  -3 ا مضعفا فعال صحيحا

، وآخر أجوف معتال فعالـ  4  . ا مثاالا

 خرباا ملبتدأ وبني نوعه. ـ 5  



قـالفائ

6

 الفائق

ـ من قصة »عقبة بن نافع«: 1أوال القراءة:  

تخري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يأتي:      أ 

طيبة الرتبة ـ كثيفة األشجار ـ كل ماسبق(  -طيبة الهواء )  :       كانت قمونيةـ 1 

قلة الحرارة(  -)خصوبة الرتبة ـ كثرة اإلبل ـ قرب البحر  : من صفات قمونية الحسنةـ 2 

قلة املاء  ـ كثرة األفاعي ـ برودة الجو(  -)طيب الهواء  :      من صفات قمونية السيئةـ 3 

فكر عقبة يف بناء مدينة القريوان؟ ملاذا ب     

. ـ القراءة متحررة املحتوى2 

اقرأ ثم أجب: 

ا، والغدر كذب   الوفاء أخو الصدق والعدل، والغدر أخو الكذب والجور، وذلك أنَّ الوفاء صدق اللسان والفعل معا

بهما؛ ألنَّ فيه مع الكذب نقض العهد. والوفاء يختصُّ باإلنسان، فمن ُفِقد فيه فقد انسلخ من اإلنسانية كالصدق،  

ا ألمور الناس، فالناس مضطرون إىل التعاون وال يتمُّ وقد جعل الله تعاىل العهد من اإليمان   ، وصريه قواما

 . تعاونهم إال بمراعاة العهد والوفاء، ولوال ذلك لتنافرت القلوب، وارتفع التعايش 

: وسني قاخرت اإلجابة الصحيحة مما بني ال      أ  

)اللوم ـ  الكذب ـ اللؤم ـ الظلم(   :       مضاد ) العدل(ـ 1 

) تجمعت  ـ تفرقت ـ توقفت  ـ تواجدت (  :       مرادف ) تنافرت(ـ 2 

وضح ذلك . لفقرة العالقة بني الصدق والوفاء بالعهد. تبني ا  ب 

ـ  من نص »من أعمال الخري«:1ثانيا النصوص:  

ٌة   :عن أبي هريرة )ريض الله عنه( قال   قا دا لايِْه صا ى ِمْن النَّاِس عا ما قال رسول الله )صىل الله عليه وسلم( : ُكلُّ ُسالا

تاْحِملُُه عا  ابَِّتِه فا ُجلا يِف دا تُِعنُي الرَّ ٌة، وا قا دا ْمُس؛ تاْعِدُل بانْيا اثْنانْيِ صا ا ما ُكلَّ ياْوٍم تاْطلُُع ِفيِه الشَّ لايْها ُع لاُه عا اْو تاْرفا ا أ هُ لايْها تااعا

ٌة،   قا دا صا

تخري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يأتي:       أ  

 ـ  املراد بـ "تحمله عليها" 1 

عليه مكانه ـ ترسع إليه الخطى ـ تيرس عليه العمل ـ تساعده يف الركوب ( ) تقتحم    
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)ترجع ـ تنحرف ـ تظلم ـ تفرتى(      :   ـ مضاد "تاْعِدُل" 2 

العلمية (  –الخيالية   –القولية  -) الفعلية    ـ مساعدة الرجل يف ركوب دابته من الصدقات:3 

 يف دابته" تعبري يدل عىل :  ـ قوله: " تعني الرجل4 

تعاون أفراد املجتمع يحقق النجاح ـ أهمية التعاون يف حياتنا (  ـ )تعاون الناس يف الخري  ـ مساعدة املحتاجني   

) كل يوم تطلع فيه الشمس (؟ما الجمال يف قول الرسول ـ صىل الله عليه وسلم ـ    ب 

سيدنا عمر«:ـ من نص »تواضع 2 

األكارس والدنيا بأيديهـــــــا من فهان يف عينه ما كان يكبــــــــره 

فنمت نوم قرير العني هانيهـــــا ! أمنت ملا أقمت العدل بينهـــــــــم  

تخري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يأتي:      أ   

) يحبونها ـ يحرصون عليها ـ يقدرونها ـ يملكونها (  :   ـ املراد بـ " الدنيا بأيديها "1 

) تكامل ـ ترادف ـ تضاد ـ تالزم (  .   ـ بني " هان ـ يكربه " .............. يوضح املعنى2 

 ـ االسم املوصول "ما " يف " هان يف عينيه ما كان يكربه " يفيد: 3 

)الكثرة والتنوع ـ العموم والشمول ـ التوكيد والتخصيص ـ التجدد واالستمرار(      

ـ قوله " هانيها " يدل عىل:  4 

) السعادة والهناء ـ الفرح والرسور ـ اإلعجاب والدهشة ـ الحرية والرتدد (   

تطبيق مبدأ الشورى والعدل يف املجتمع. ماذا يرتتب عىل ...؟   ب 

ثالثا: النحو: 

 تخري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يأتي:       أ 

تندلع الحروب ـ تزداد املآيس. عند الربط بني الجملتني بأداة الرشط "متى" تصبح الجملة : ـ 1 

متى تندلِع الحروب تزِد املآيس.أ ـ   

 متى تندلُع الحروب تزداُد املآيس.ب ـ   

متى  تندلِع الحروب تزدِد املآيس.   جـ ـ 

 متى  تندلِع الحروب تزداِد املآيس. د ـ  

الجملة التي تضمنت أداة رشط جازمة : ـ  2 

دت الحياة .         أ ـ   لو أطعت والديك لنجوت. ب ـ                          لوال الهواء  لـفسا

إن يتّحد العرب يحققوا أمالهم. د ـ                    كلما طالعت الكتب ازددت ثقافة.      جـ ـ  

) صحيح سالم ـ صحيح مضعف ـ معتل مثال ـ معتل ناقص (        :لم تسع الفرحة األب بنجاح ابنه. الفعلـ  3   

) صحيح سالم ـ صحيح مضعف ـ معتل مثال ـ معتل ناقص (                      :يرق النسيم يف الربيع.  الفعلـ 4    

( ) جملة اسمية ـ مفرد ـ شبه جملة ـ جملة فعلية :               األسوار يف املدرسة عال بناؤها. الخرب يف الجملةـ  5    
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